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Příbram – Z rozhodnutí rady města půjde do zastupitelstva k projednání přijetí dotace na projekt
„Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa“ a návrh smlouvy o
poskytnutí dotace na tento projekt.

Zároveň rada doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s Regionální radou
soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 20 398 272,38 Kč a schválit vyčlenění
peněžní částky ve výši 14 039 628 Kč, odpovídající spolufinancování zmíněného projektu.
Celkové náklady na projekt totiž dle rozpočtu činí 34 437 900 Kč.

„Zjednodušeně řečeno, rozhodnutí rady znamená, že nové zastupitelstvo musí schválit smlouvu
o poskytnutí dotace, dále schválit přijetí dotace, a zároveň vyčlenit z pokladny města částku,
kterou použijeme na spolufinancování akce,“ dovysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Současně s financováním stavby se rada města zabývala i vypsáním výběrového řízení na
rekonstrukci a revitalizaci náměstí TGM v Příbrami (viz foto).

„Odbor správy silnic radě předložil ke schválení komplexní text zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele této investiční akce. Problémem je, že v současné době ještě stále není
kompletně vyřešen způsob financování kompletní stavby, respektive stavebních objektů, které
musí být financovány Středočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Tyto organizace jsou
totiž vlastníkem komunikací protínajících náměstí TGM v Příbrami. A bez těchto stavebních
objektů nelze tuto stavbu jako celek vůbec realizovat,“ říká starosta.

A kdy tedy začne vlastní rekonstrukce centrálního náměstí TGM v Příbrami?

„Pokud máme odpovědět velmi zjednodušeně, tak město má v tuto chvíli vypsané výběrové
řízení na dodavatele. Toto výběrové řízení podléhá schválení ze strany Rady regionálního
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operačního programu, a poté poběží nejméně tři měsíce. Do té doby by si Středočeský kraj a
Ředitelství silnic a dálnic měly připravit k realizaci také své úseky. Jsme s těmito organizacemi v
intenzivním jednání a věřím, že se jim to podaří. Důležitou informací rovněž je, že na stavební
části, které jsou v majetku města, již máme stavební povolení. Ovšem v procesu vydávání
stavebního povolení na rekonstrukci té části, která patří státu, se jeden z účastníků řízení
odvolal. To je jistá komplikace, která zdržuje zahájení stavebních prací,“ doplnil MVDr. Řihák.
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